
Temeljem odredbi članka 6. stavak 3. i članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 
broj 87/08.), te članka 39. i 99. Statuta Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ 
broj  7/09.)  Općinsko vijeće Općine  Fažana na sjednici  održanoj  dana 29.11.2012.  godine 
donijelo je 

O  D  L  U  K  U  
o izvršavanju Proračuna Općine Fažana za 2013. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.  
Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i zadataka Proračuna 

Općine  Fažana  za  2013.  godinu  (u  daljnjem  tekstu:  Proračun)  i  njegovo  izvršavanje, 
upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih 
sredstava  (u  daljnjem  tekstu:  Korisnika),  pojedine  ovlasti  Načelnice  Općine  Fažana  u 
izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2. 
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.
Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda, raspoloživih sredstava iz prethodnih 

godina i Račun financiranja.
U računu prihoda i rashoda, - tabela  A iskazuju se prihodi, kao i prihodi od prodaje 

nefinancijske  imovine,  te  rashodi,  kao  i  rashodi  za  nefinancijsku  imovinu  utvrđeni  za 
financiranje javnih izdataka na razini Općine Fažana sukladno zakonskim i drugim propisima.

Raspoloživa  sredstva  iz  prethodnih  godina,  tabela  –  B  iskazuju  se  u  sredstvima 
prenesenim iz prethodnih godina. 

U računu financiranja – tabela C iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni 
krediti i zajmovi, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i kredita.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih 
u tekuće i razvojne programe za tekuću proračunsku godinu.

Plan razvojnih programa po godinama čine planovi razvojnih programa proračunskih 
korisnika  za  razdoblje  od  2013.  –  2015.  godine  koji  su  utvrđeni  srednjoročnim odnosno 
dugoročnim planovima razvitka, posebnim zakonima ili drugim propisima.

II IZVRŠAVANJE PRORAČUNA 

Članak 3.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proračuna 

određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici  smiju  proračunska  sredstva  koristiti  samo  za  namjene  koje  su  određene 

Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu. 

Članak 4. 
Naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava je Načelnica. Načelnica 

je odgovorna za zakonito i pravilno izvršavanje proračuna.
Isplata mora biti sukladna proračunu, uz valjane knjigovodstvene isprave ovjerene od 

Načelnice (ugovor, račun, putni nalog, zaključak Načelnice ili druga vjerodostojna isprava).



Sredstva  se  korisnicima  stavljaju  na  raspolaganje  isključivo  na  osnovi  naprijed 
navedenih isprava, iz koje je vidljiva pozicija proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Članak 5. 
Proračunski korisnici smiju preuzeti obveze najviše do visine sredstava osiguranih u 

Posebnom dijelu Proračuna, sukladno godišnjem financijskom planu, a po dinamici ostvarenja 
prihoda Proračuna.

Članak 6. 
Postupak nabavke dugotrajne imovine i izvođenje investicijskih radova obavlja se na 

osnovi  odluke  nadležnog  tijela,  sukladno  propisima  koji  uređuju  javnu  nabavu   i  općim 
aktima Općine Fažana.

Članak 7.
Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 150.000,00 kn, a koristit će se za zakonski 

utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Načelnica. 

Članak 8. 
Za realizaciju prihoda zadužuje se Načelnica Općine Fažana.
Temeljem izvještaja Jedinstvenog upravnog odjela o nenaplaćenim potraživanjima iz 

prethodnog stavka, mjere u svrhu naplate provodi Jedinstveni upravni odjel, na temelju naloga 
Načelnice.

Članak 9. 
Za realizaciju prihoda od poreza za kuće na odmor, poreza na tvrtku odnosno naziv i 

poreza na potrošnju, temeljem zaključenog ugovora o razrezu i naplati,  zadužuje se Istarska 
županija.

Članak 10. 
           Sredstva  raspoređena u  razdjelu 1 u okviru Glave 1 koja se odnose na naknade 
članovima  predstavničkog  i  izvršnog  tijela,  obračunavat  će  se  i  isplaćivati  sukladno 
odredbama Odluke o naknadama  vijećnika, članova i radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Fažana te Zakona i  Pravilnika o porezu na dohodak. 

Sredstva  raspoređena u  razdjelu 2 u okviru Glave 1 koja se odnose na rashode za 
zaposlene, obračunavat će se i isplaćivati sukladno odredbama općih akata Općine Fažana, 
odnosno  zakona,  kojima  se  uređuju  plaće  dužnosnika,  službenika  i  namještenika  Općine 
Fažana, Kolektivnog ugovora, odnosno Pravilnika o radu, te Zakona i Pravilnika o porezu na 
dohodak, a na temelju pisane odluke o isplati koju donosi Načelnica. 

Članak 11. 
Financiranje  javnih  potreba  u  društvenim  djelatnostima  (razdjel  2  Glava  2)  i 

trgovačkih društava u javnom sektoru i neprofitnih i ostalih organizacija i udruga (razdjel 2 
Glava  3)  utvrđenih  Društvenim  i  gospodarstvenim  programom  Općine  Fažana  za  2013. 
godinu i  Socijalnim programom Općine Fažana za 2013. godinu izvršavat  će se sukladno 
Zaključku Načelnice Općine  Fažana o izvršavanju istih. 

Članak 12. 
Sredstva raspoređena u razdjelu 2, Glava 4  isplaćivat će na temelju naloga Načelnice 

u  skladu  s  Programom  održavanja  komunalne  infrastrukture  za  djelatnosti  iz  članka  22. 
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.g. u Općini Fažana, Programom gradnje objekata 
komunalne  infrastrukture  u Općini  Fažana u 2013.g.,  Planom gradnje komunalnih  vodnih 
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građevina  za  2013.g.  i  Društvenim  i  gospodarstvenim  programom  za  2013.g.,   nakon 
izvršenih ugovorenih radova ili usluga.
  Sredstva raspoređena u razdjelu  2, Glava 4 na ostalim pozicijama, isplaćivat će se 
temeljem Zaključka Načelnice, odnosno temeljem računa ovjerenog od Načelnica, a sukladno 
zaključenim ugovorima.

Članak 13.
Pogrešno  ili  više  uplaćeni  prihodi  Proračuna,  vraćaju  se  uplatiteljima  na  teret  tih 

prihoda.

Članak 14. 
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti ostvarivanja planiranih prihoda i 

primitaka i izdataka Proračuna predložit će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja 
odnosno preraspodjele sredstava.

Članak 15.
Načelnica  se  ovlašćuje  da,  iz  opravdanih  razloga,  svojom  odlukom  odobri 

preraspodjelu  odobrenih  svota  za  pojedine  izdatke  ili  između  pojedinih  proračunskih 
korisnika utvrđene u Posebnom dijelu proračuna Općine Fažana za 2013. godinu.

Preraspodjela prema odredbama iz stavka 2. ovog članka  ne može biti veća od 5% 
sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

O  provedenim  preraspodjelama  Načelnica  izvještava  Općinsko  vijeće  u  sklopu 
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 16. 
Dinamiku  korištenja  sredstava  određuje  Načelnica  Općine  Fažana  na  temelju 

ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom periodu u odnosu na godišnji plan.
Izdaci koji prekorače dinamiku korištenja sredstava reguliranu prethodnim stavkom, 

mogu se isplatiti samo uz suglasnost Načelnice Općine Fažana. 

Članak 17. 
Načelnica Općine Fažana ima pravo i obvezu nadzora nad financijskim, materijalnim i 

računovodstvenim  poslovanjem  korisnika,  te  nad  zakonitošću  i  svrsishodnom  uporabom 
proračunskih sredstava.

Korisnici su dužni dati sve potrebite podatke i izvješća koja se od njih zatraže.

Članak 18. 
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  od  dana  objave  u  „Službenim  novinama 

Istarske Županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/11
Urbroj: 2168/08-03-12-1
Fažana, 29.11.2012

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FAŽANA 

 Predsjednik:
                          Damjan Milekić  
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